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شمخانی: علت تأخیر در اعالم دلیل سقوط هواپیما ضرورت بررسی همه فرضیه ها بود

نصراهلل: عصر جدیدی در منطقه آغاز شد 

  سیاسی دبیر شورای عالی امنیت ملی 
با بیان اینکه طوالنی شدن 
اعالم دلیل سقوط هواپیمای اوکراینی به خاطر ضرورت 
بررس�ی بود، گفت: هیچ قصدی برای کتمان حادثه نبود. 
بهگزارشمهر،علیشمخانی،دبیرشورایعالیامنیت
ملیاظهارداشت:ابعادتأس��فازحادثهجانگدازسقوط
هواپیمایاوکراینیراسردارسرافرازحاجیزادهاززبان
مجموعهحاکمیتوبابیاناینعبارتکه»ایکاشما
مردهبودیموشاهداینرخدادغمبارنبودیم«،عنوانکرد.
ویبابیاناینکههمهایرانیاندراینسوگجانگدازداغدار
شدندودرحالیکههنوزجامهمشکیعزایسردارشهید
قاسمسلیمانیرابرتنداشتند،مجدداًسوگواراینعزیزان
شدند،گفت:یادونامفرهیختگانعلمیجانباختهدراین

سانحهکهپرورشیافتگاندانشگاههایجمهوریاسالمی
ایرانبودند،هموارهجاویدخواهدماند.

دبیرش��ورایعالیامنیتملیافزود:نیروهایمس��لح
جمهوریاسالمیایرانخودراداغداراصلیاینسوگ
ملیمیدانند.دراینحادثهحزنوتأسفودلشکستگی
مجموعهفرماندهانونیروهایس��پاهپاسدارانکه۴۱
سالدرمیدانهایمختلفدفاعازامنیتوآسایشمردم
جانفشانیکردهاند،کمسابقهاست.طوالنیشدناعالم
دلیلسقوطهواپیمایاوکراینیبهدلیلضرورتبررسی
همهفرضیههاازجمله»اقداماتاحتمالیدش��مندر
جمینگ«،»هکسیستمها«،»موضوعنفوذ«وعوامل

مرتبطدیگربودهاست.
ش��مخانیخاطرنش��انکرد:ازاولینس��اعاتسقوط

هواپیما،جمهوریاس��المیایرانبادع��وتوپذیرش
مجموعهکش��ورهایذیربطخارجیش��رایطبررسی
کارشناسیسانحهبدونهیچمحدودیتیرافراهمکرد
کهاینخودنشانهایازحسننیتمادرپیگیریدقیقو

اعالمصادقانهنتیجهبررسیهابود.
دبیرش��ورایعالیامنیتملیادامهداد:ازهمانابتدا
هیچقص��دیب��رایکتماندالی��لاینحادث��هوجود
نداش��ت،بهویژهآنکهباتوجهبهماهیتوشاخصهای
فنیآشکارساز،اساس��اًامکانکتمانغیرممکناست.
توجهب��هایننکتهضروریاس��تکهاثب��اتهریکاز
عواملتأثیرگذاربرشلیکموش��ک،میتوانستنحوه
اطالعرسانیوواکنشکشوربهاینرخدادرادرشرایط

کاماًلمتفاوتیقراردهد.

  بین الملل دبیرکل حزب اهلل با بیان 
اینکه پاس�خ ب�ه جنایت 
امریکا و به شهادت رساندن فرماندهان مقاومت یک 
عملیات واحد نیست بلکه روندی طوالنی است، گفت: 
عصر جدیدی در منطقه آغاز خواهد ش�د که باید به 
پای�ان حضور نظام�ی امری�کا از منطقه ختم ش�ود. 
سیدحسننصراهلل،دبیرکلحزباهلللبنانروزیکشنبه
درمراسمهفتسردارشهیدقاسمسلیمانیوهمرزمانش
گفت:حاجقاسمصرفاًنمایندهخودش،خانوادهاشیاحتی
جمهوریاسالمینبود،اوبهترینپرچمدارمادرمنطقهبود.
بهگزارششبکه»المنار«،نصراهللتأکیدکرد:مادرلبنان
شناختماندرحزباهللباحاجقاسمازسال۱۹۹۹شروع

شدکهایشانفرماندهنیرویقدسشد.
دبیرکلحزباهللادامهداد:ابتدایحضوراودرفرماندهی
نیرویقدسدرسال۱۹۹۹بودکهبهآزادسازیسال۲۰۰۰
لبنانمنجرشد.اوشریکآزادسازی۲۰۰۰بود.نهماازاین
سخنگفتهبودیمنهاوچیزیگفتهبوداماپسازشهادتش
بایداینحقیقترابیانکرد.بعدازاینعقبنشینیایکه
اسرائیلدرسال۲۰۰۰انجامداد،معلومنبودکهافقبهچه
سمتوسوییاست.بهگفتهنصراهلل،ازاینجاقدرتموشکی
کهبارهاازآنسخنگفتیم،شکلگرفتوحاجقاسممارا

روزانههمراهیمیکرد.
نصراهللدرادامهتصریحکرد:بعدازداعشقدرتوامکاناتی
کهمقاومتدرنیرویبازدارندگیوتجربهبهدس��تآورد
-طبقگفتهمسئوالناس��رائیلی-لبنانیکههمیشهآن
راضعیفترینحلقهمقاومتمیدانس��تندوآنراباگروه
موسیقیمقایسهمیکردند،بهیکیازجدیترینتهدیدها
برایاسرائیلتبدیلشد.بعداز۲۰۰۶،ماراتهدیدراهبردی
نامیدندواکنونی��کدرجهماراباالبردن��دومیگویند
تهدیدیموجودیتی.مقاومتاکن��ونعالوهبرتواندفاع
ازخود،تواندفاعازذخایرلبن��انراداردومیتواندتوازن
بازدارندگیایجادکندواینبهبرکتامامخامنهایرهبر
معظمانقالبومسئولیتپذیریوجانفشانیوفداکاری

حاجقاسمسلیمانیحاصلشدهاست.
نصراهللافزود:تنهاچیزیکهازمامیخواستنداینبودکه
دفاعکنیمواستقامتبورزیماماهیچگاهازمانخواستند
کهتشکرکنیم.اینجمهوریاس��المیاست،ایناسالم
سیاسیاستکهمیخواهندباداعشوگروههایمشابه

وجههآنراخرابکنند.حاجقاسمفرماندهیاسالمیبود.
اوژنرالبودامابرادریبودکهدرخطمقدمدرخاکریزهای
میدانحاضربود.درآیندهنزدی��کخواهندگفتکهاوو
ابومهدیچطوربودندورفتارمیکردند.درتاریخاسالم،
شخصیتهایبزرگیازجملهشخصیتهاینظامیداریم
امابههرحالاینهارامادرتاریخمیخوانیماماماایننمونهها
رازندهداریمبهلطفجمهوریاس��المیودرمکتبامام

خمینیمیبینیم.
دبیرکلحزباهللدرادامهبهسیاستهایمخربامریکادر
منطقههماشارهکردوگفت:»ازمهمترینمعانیشهادت
حاجقاسم،ایناس��تکهچهرهواقعیامریکارادوبارهبه
مردمودولتهایمانشانداد.وقتیکهامریکابزرگترین
فرماندهانوبرادرانمارابهاینشکلجنایتآمیزمیکشد،
نشانمیدهدکهشیطانبزرگ،رأسطغیانوسلطهجویی
واستکباراست.جنایاتامریکادرقرنگذشتهوقرنکنونی

شاملجنگهایمتعددومیلیونهاکشتهمیشود.«
   پاس�خ به ش�هادت س�ردار س�لیمانی روندی 

طوالنی است
دبیرکلح��زباهللدربارهاینکهمح��ورمقاومتدرآینده
انتقامسختیازامریکاییهاخواهدگرفت،گفت:»دریک
جملهمشخص،پاسخبهجنایتامریکاکهمنجربهشهادت
فرماندهانمقاومتشدیکعملیاتواحدنیست.بلکهیک
روندطوالنیاستکهبایدبهاخراجحضورنظامیامریکااز
منطقهبینجامد؛آنهابایدازمنطقهخاورمیانهیاهمانطورکه
رهبریگفتندمنطقهغربآسیابروند.آنچهدرعیناالسد
رخدادیکسیلیبودنهپاسخبهترورحاجقاسم؛هرکس
گمانمیکندکهحملهبهعیناالسدپاسختروربود،اشتباه
میکند،آنچهرخدادسیلیبود،آنطورکهرهبرگفتند.این
ابتدایروندیطوالنیاستواینگاماولپاسخیزلزلهوار
خواهدبودکهبایدبهاخراجحضورنظامیامریکاازمنطقه

مامنجرشود.«
نصراهللهمچنیندربارهاولینسیلیایرانبهامریکادرپایگاه
عیناالس��ددرعراقگفت:»اوالً:اینسیلیبزرگنشانه
شجاعتبینظیرسرانایراناستکهمردمازآنحمایت
میکنند.همهکارشناساناذعانکردندکههدفگرفتن
پایگاهامریکاییازجنگجهانیدوماتفاقنیفتادهاست.
بحثگروهنیستبلکهصحبتازیککشوراست.ایناقدام
نشانهجرئتوشهامتبینظیربود.چهکسیجرئتاینکار

رادردنیادارد.ازجنگجهانیدومچهکسیتوانستهمقابل
امریکابایستدوپایگاهآنراباموشکبزند.ترامپتهدید
کردهبودکهاگرایرانبزندمنس��ریعوقدرتمندپاس��خ
میدهمو۵۲هدفتعیینکردهام.زمانیکهس��رانایران
تصمیمگرفتنداینکارراانجامبدهند،امریکاومتحدانش
بدانندکهمقابلاینفرماندهانواینچنینمردمیهستید
کهاصاًلوابداًاحساسشکستوعقبنشینیبهخودراه
نخواهندداد؛درحقیقتوقتیبهاینتصمیم)سرانایران(

نگاهمیکنیدنهایتشجاعترامیبینید.«
ویادامهداد:امردومایناس��تکهاینسیلیازتوان
نظام��یایرانپ��ردهبرداش��ت.موش��کهاصددرصد
ساختایراناس��تنهساختمش��ترکباامریکامثاًل
یاباپولدیگرکشورها.کارشناسانایرانیبدوننیازبه
کارشناس��انخارجی.تعییناهدافرانیروهایایرانی
انجامدادهاندنهنیروه��ایاجارهایازامری��کایادیگر
کش��ورها،آنطورکهبرخیکش��ورهاانج��اممیدهند.
موش��کهاازصدهاکیلومترآنسوتردقیقرویهدف
فرودآمدهاند.اینمس��ئلهپیامیبرایکسانیاستکه
باامریکامتحدمیشوندوپیامیبرایاسرائیلاستکه

تهدیدمیکندبرخیتأسیساتایرانرامیزنند.
   پیامی برای تل آویو

دبیرکلحزباهللسپسگفت:پیاماینضربه،پیامیقوی
برایصهیونیستهابود.وقتیتهدیدهایرهبرایرانوسران
آنرامیشنوندبایدآنراجدیبگیرند،موشکهایایران
درعیناالسدعراقفرودآمدامامصیبتوعزادراسرائیلبود
کهایرانچنینتوانوقدرتیدارد.اینضربهبزرگومهم
بود.حاالاینکهکشتهوزخمیداشتهیاخیر...گذرزمانآن
رانشانخواهدداد.خرابیکهبهبارآوردهزیادبودهآیاآنجا
نیرویینداشته؛اینحملهبهاینشکلکهرخداد،هیبت
امریکادرچشمدوستودشمنشکستوفروریختودر
پناهگاههاپناهگرفتند.اینکاریاستکهایراندرچندروز
پیشکرد،برایهمینیکیدراس��رائیلگفتهکهترامپ
سرانجامازعراقبیرونمیرودازمنطقههمبیرونمیرود

وماراتنهامیگذارد.
نصراهللدرپایاندربارهانتقامس��ختمقاومتازامریکاو
متحدانشدرمنطقهخبردادوگفت:ماازمرحلهوعصر
جدیددرمنطقهصحبتمیکنیموروزهایآتیاخبارآنرا

بهگوششماخواهدرساند.

يادداشت هاي امروز

چقدر دل مان براي تختي تنگ تر شد
فريدون حسن

۱3

پيشينه حمله نظامي به هواپيماي مسافري
محمدجواد اخوان

۲

ساز جدايی متحدان از واشنگتن
دکتر سید رضا میرطاهر

۱۵

 نصراهلل: عصر جدیدی 
در منطقه آغاز شد 

موشکهایایراندرعیناالسدعراقفرودآمدامامصیبت
وعزادراسرائیلبودکهایرانچنینتوانوقدرتیدارد.این

ضربهبزرگومهمبود|  همین صفحه

همین صفحه

صفحه 2

   سیاسی

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
دوشنبه 23 دی 1398   -   17 جمادی االول 1441
سال بیست و یکم- شماره 5842 - 16 صفحه

قیمت: 1000  تومان

  س�فیر انگلیس بعد از حضور در زیر پل کالج، به 
عکاس�ی و تحریک و ساماندهي معترضان مشغول 
ش�د. او به دلیل حضور غیرقانون�ي و مغایر با عرف 
دیپلماتیک در حالت اقدام علیه امنیت کشور بود 
که طبق قانون بازداش�ت ش�د و در اختیار وزارت 

امور خارجه قرار گرفت | صفحه 2

  در س�یل جنوب کش�ور اتفاقات جالبي از همیاري و 
همدردي مردم نس�بت به یکدیگ�ر رخ داد.  در یکي از 
فیلم هاي منتشرش�ده، مردم با مشقت فراوان خود را به 
درخت نخلي رساندند و پیرمردي را که بعد از ساعت ها 
پناهنده شدنش بر بلنداي نخلي بود، به دوش کشیدند و 

نجاتش دادند | صفحه 3

جهش تاریخي بورس در روز 
ریزش دسته جمعي بازارها 

 رونمایي از داروي 
 بیماري هاوکینگ 

با یک دهم قیمت خارجي

سالم والیبال به المپیک
 والیبالیست هاي کشورمان 

با شکست 3 بر صفر چین المپیکي شدند

مبتالیان ب�ه ALS که تاکنون باید س�الي 
 200میلیون توم�ان ب�راي دارو مي پرداختند  
با نمون�ه داخل�ي آن هزین�ه دارو  به س�الي 

20میلیون تومان کاهش مي یابد

شمخانی: علت تأخیر  در اعالم 
 دلیل سقوط هواپیما

 ضرورت بررسی همه فرضیه ها بود
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سفیر ملکه زیر پل!
سفیرانگلیسشنبهشبدرجمععدهاي
کهبهبهانهحادثهسقوطهواپیماشعارهاي
ساختارشکنانهسرميدادند،بازداشتشد

500 روستای سیستان 
وبلوچستان در محاصره سیل
اگررخدادهايزیستمحیطيماههاياخیر

رصدواطالعرسانيميشد،ميتوانستازشدت
خسارتهادرجنوبکشورکمکند

وزیر دفاع امریکا ادعای»4 سفارت« ترامپ را رد کرد

رهبر معظم انقالب در دیدار امیر قطر و هیئت همراه:
علت وضع نامناسب منطقه فسادانگیزی امریکا و رفقای آن است

امری�کا    بین الملل وزی�ر دف�اع 
)پنتاگ�ون( در موضع�ی 
متفاوت از موضع گیری رئیس جمهور امریکا گفته که 
ش�واهد اطالعاتی ندیده که نش�ان دهد ایران برای 
حمله به چهار س�فارت امریکا آماده   می شده است. 
مارکاسپربهبرنامه»فیسدنیشن«گفتهکه»شواهد
خاصی«دراینبارهندی��دهکهایرانآمادهحملهبهچهار
س��فارتامریکامیشدهاس��ت،موضعگیریمتفاوتاز
موضعرئیسجمهورامریکاکهچندروزقبلدرمصاحبه

بافاکسنیوزگفتهبودکهایراندرحالبرنامهریزییک
حملهگستردهاس��توآنرادلیلترورسردارسلیمانی
خواند:»م��نمیتوانمفاشکنمکهبهنظ��رمناحتماالً
ایرانقصدحملهبهچهارس��فارتخانهراداش��ت«اسپر
اینحالروزیکشنبهباپیشبینیاینموضوعکهایران با
بهحمالتنظامیبیشتریبهتالفیحملهامریکابرایترور
سردارقاسمسلیمانیاقدامنخواهدکرد،برپابرجابودن
پیشنهادمذاکرههستهایبدونپیششرطکاخسفیدبا
تهرانتأکیدکرد.بهگزارشخبرگزاریآسوشیتدپرساز

واشنگتن،اسپربهبرنامه»فیسدنیشن«شبکهسیبیاس
گفت:پیشنهاددونالدترامپرئیسجمهوریامریکابرای
مذاکرهبدونپیششرطدربارهتوافقهستهایتازهایبا
ایران،هنوزهممعتبروپابرجاست.فرماندهارشدپنتاگون
مدعیش��د:نیرویش��بهنظامیقدسای��رانهنوزهم
تهدیدیدرسراسرخاورمیانهبهشمارمیرود،اماحمالت
ویژهایکهبهگفتهویتوس��طژنرالقاس��مس��لیمانی
فرماندهپیشینایننیرو،برنامهریزیوطراحیمیشد،

نابودشدهاست.

حضرت آیت اهلل خامنه ای،    سیاسی
رهبر معظم انقالب اسالمی 
شب گذشته در دیدار شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر 
قطر و هیئت همراه تأکید کردند: شرایط کنونی منطقه 
بیش از پیش نیازمند تقویت ارتباطات کشورهای منطقه 
و تأثی�ر نپذیرفت�ن از القائ�ات بیگان�گان اس�ت. 
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیدفترمقاممعظمرهبری،رهبر
انقالباسالمیگفتند:جمهوریاسالمیایرانبارهااعالم
کردهوآقایرئیسجمهورهمصراحتاًگفتهاست،ایرانآماده

همکاریهاینزدیکترباکشورهایمنطقهاست.
حضرتآیتاهللخامنهایشرایطکنونیمنطقهرانامناسب
دانستندوافزودند:علتاینوضعیتفسادانگیزیامریکاو
رفقایاواستوتنهاراهمقابلهباآنهمتکیهبرهمکاریهای
درونمنطقهایاست.ایشانبااشارهبهروابطسیاسیخوب
ایرانوقطرخاطرنشانکردند:روابطاقتصادیدوکشوردر
سطحروابطسیاسینیستوبایدهمکاریهایایرانوقطردر

زمینههایمشترکبیشازپیشگسترشیابد.
رهبرانقالباسالمیتأکیدکردند:البتهبرخیهابهخصوص
آنهاییکهازآنس��ردنیابهاینمنطق��هآمدهاند،تمایلبه
گسترشهمکاریهایکش��ورهایمنطقهندارندولیاین
موضوعربطیبهآنهانداردوکشورهاوملتهایمنطقه،دیگر

چنینتحکمهاودخالتهاییراقبولنمیکنند.
درایندیدارکهروحانیرئیسجمهورنیزحضورداشت،شیخ
تمیمبنحمدآلثانیامیرقطردرسخنانیباابرازخرسندی
فراوانازدیداربارهبرمعظمانقالباسالمیشرایطمنطقهرا
دشوارخواندوگفت:ماباصحبتهایجنابعالیدرخصوص
لزومافزایشهمکاریهایمنطقهایکامالًموافقیمومعتقدیم
بایدگفتوگوهایجامعمیانکشورهایمنطقهبرگزارشود.
امیرقطرهمچنینبااشارهبهمذاکراتخوددرتهرانافزود:
قراربراینشدکهکمیسیونمشترکدوکشور،حدودسهماه
دیگردرایرانبرگزارشودوامیدواریمروابطاقتصادیایرانو

قطربهسطحروابطسیاسیبرسد.
ویهمچنینازکمکهاوحمایته��اومواضعجمهوری
اسالمیایراندرشرایطتحریمقطر،تشکروقدردانیکرد.
   تصمیمات مهم برای گسترش روابط ایران و قطر

شیختمیمبنحمدآلثانی،امیرقطرعصردیروزدرسفربه
تهراندرمجموعهتاریخی-فرهنگیسعدآبادبهطوررسمی
مورداس��تقبالدکترروحانیرئیسجمهورکشورمانقرار
گرفت.مذاکراتخصوصیرئیسجمهورایرانوامیرقطر
بالفاصلهپسازمراسماستقبالرس��میآغازشدوپساز

گفتوگویخصوصیسراندوکش��ور،مذاکراتمشترک
هیئتهایعالیرتبهدوکشوربهریاستدکترروحانیوشیخ

تمیمبرگزارشد.
رئیسجمهوردرنشستمشترکهیئتهایعالیرتبهایران
وقطرضمنابرازخرسندیازحضورامیرقطردرایرانگفت:
ایرانازتوسعهبیشازپیشروابطباهمسایگانبهویژهقطر
استقبالمیکندوازروابطنزدیکوصمیمانهدوکشوردر

سالهایاخیرخوشحالیم.
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیدفترریاستجمهوری،دکتر
حسنروحانیبابیاناینکهامیدواریمدراینسفربتوانیمگام
مهمیدرراستایتوس��عهروابطومناسباتتهران-دوحه
برداریم،اظهارداشت:گس��ترشمناسباتوهمکاریهای
ایرانوقطربرایدوملتمهمبودهومنافعآنانرابهدنبالدارد
وجمهوریاسالمیایرانآمادگیداردتاگامهایجدیدیدر

روابطاقتصادیوتجاریدوکشوربرداشتهشود.
روحانیتأکیدکرد:قطربهعنوانکش��وردوس��توبرادر،
میتواندپایگاهیبرایتوسعهروابطوهمکاریهایتجاری،

اقتصادیودریاییدوکشورباشد.
رئیسجمهوربااشارهبهتوانمندیهاوظرفیتهایفراوان
سرمایهگذاریدرکش��ورماندربخشهایمختلفمانند
کش��اورزی،صنعتوهتلس��ازی،اظهارداش��ت:فعاالن
اقتصادیوبخشخصوصیقطرهممیتوانندازاینفرصت
استفادهکردهوباسرمایهگذاریدراینپروژهها،همکاریهای
مشترکدوکشوررابیشازپیشگسترشدهند.روحانی
بااشارهبهپیش��رفتهایایراندربخشهایگوناگونعلم
وفناوری،فعالیته��ایدانشبنیانوخدم��اتمربوطبه
بخشهایآبوبرقگفت:آمادهانتقالتجربیاتخوددراین

بخشهابهکشوردوست،قطرهستیم.
روحانیبابیاناینکههمکاریایرانوقطردرزمینهتوسعه
ثباتوامنیتمنطقهبهویژهاجرایطرحصلحهرمزبسیار
حائزاهمیتاست،افزود:جمهوریاسالمیایرانازگذشتهدر
مسائلگوناگونمنطقهایوبینالمللیباقطررایزنیوتعامل
داشتهوامروزمیبایستاینمناسباتبیشازپیشگسترش
پیداکند.شیختمیمبنحمدآلثانیامیرقطرنیزدراین
نشستباتقدیرازحسناستقبالومیهماننوازیجمهوری
اسالمیایرانازهیئتقطریودعوترسمیازدکترروحانی
برایسفربهدوحهگفت:دوستیوروابطایرانوقطرریشه
درتاریخداردکهخوشبختانهدرسالهایاخیرتوسعهیافته
وتقویتشدهوامیدوارماینسفرگامیخوببرایگسترش
بیشازپیشمناس��باتتهران– دوحهوتسریعدراجرای

توافقاتفیمابینباشد.
امیرقطربابیاناینکهبایدباتالشمسئوالنروابطدوکشور
دربخشهایمختلفاقتصادی،تبادلتجاری،گردشگری
وسرمایهگذاریمشترکبیشازپیشگسترشپیداکند،
گفت:ازهمکاریمشترکفعاالناقتصادیوتجاروبازرگانان
ایرانوقطراس��تقبالکردهوبرایتوسعهاینهمکاریها
تسهیالتویژهایدرنظرخواهیمگرفت.شیختمیمبنحمد
آلثانیافزود:معتقدیمبایدبرایحفظامنیتدراینمنطقهبا
جمهوریاسالمیایرانبهعنوانکشوریتأثیرگذاردرمنطقه
همکاریکنیموهرگونههمکاریامنیتیدراینمنطقهبدون

حضورایرانارزشیندارد.
   ایران در کنار قطر بوده و خواهد ماند

رئیسجمهور،ایرانوقطررادوکشوربرادر،دوستوهمسایه
درمنطقهخواندوتأکیدکردکهدوکشورباتوجهبهاهمیت
امنیتمنطقهبهویژهامنیتراههایآبیدرخلیجفارس،تنگه
هرمزودریایعمان،رایزنیهاوهمکاریهایبیشتریبرای

امنیتکلمنطقهخواهندداشت.
دکترروحان��یپسازانج��امدیدارخصوص��یومذاکرات
مش��ترکهیئتهایعالیرتب��هایرانوقط��ردرمجموعه
فرهنگیتاریخی– س��عدآباد،درنشستخبریمشترک
باش��یختمیمبنحمدآلثانیامیرقطرتأکیدکرد:برای
همهروشناس��تکهروابطبیندوکش��وربرادر،دوست
وهمس��ایه،روابطیتاریخیاستودرطولس��الیاندراز
هموارهحسنهمجواریودوستیبینمابرقراربودهاست.
رئیسجمهورافزود:درس��الهایاخیربع��دازآنکهبرخی
کش��ورهاعلیهقطرحصروتحریمبهوجودآوردند،ایرانبه
وظایفهمسایگیودوستیخودعملکردودرکنارقطربود
وهمچناندرکنارقطرخواهدماند.روحانیبابیاناینکهدر
مذاکراتامروزباامیرقطرتصمیماتمهمیبرایگسترش
روابطدوکشوراتخاذشد،گفت:روابطسیاسیمابسیارخوب
استودرزمینههایاقتصادی،تجاری،علمیوفرهنگینیز
ظرفیتهایبسیارخوبیبرایهمکاریداریم.رئیسجمهور
بابیاناینکهدرچندماهآیندهکمیسیونمشترکاقتصادی
دوکشورتشکیلخواهدش��د،گفت:امیدوارمدرکناراین
کمیسیون،گامهایخوبیبرایتوس��عههمکاریهایدو

کشوردرهمهزمینههابرداشتهشود.
شیختمیمبنحمدآلثانیتأکیدکرد:دراینجاباردیگراز
موضعجمهوریاسالمیایراندرزمانیکهماتحتمحاصره
قرارگرفتیموایرانبهملتقطرکمککرد،تشکرمیکنم.ما

اینکمکهارابههیچوجهفراموشنخواهیمکرد.

 سردار سالمی:
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 رهبر انقالب: علت وضع نامناسب منطقه 
فسادانگیزی امریکا و رفقای آن است
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